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RESUMO 

 

O objetivo geral deste estudo é descrever a assistência do profissional de enfermagem prestada gestante durante o 

pré-natal de baixo risco na Estratégia da Saúde da Família (ESF) conforme a literatura. Em relação aos objetivos 

específicos, citar as ações de enfermagem na assistência ao pré-natal de baixo risco na ESF; transcrever como 

ocorre a assistência na ESF, focando na promoção e prevenção de agravos à saúde materna infantil; detectar as 

situações de risco que demandam atenção da rede de saúde no pré-natal conforme a literatura. Trata-se de uma 

revisão integrativa, com abordagem qualitativa do tipo descritiva-exploratória, fundamentada em pesquisa 

integrativa, estruturada e qualificada, realizada por meio de pesquisas nas bases de dados online da BVS/LILACS 

e SCIELO, usando descritores pré-selecionados, resultando em artigos integrados no período dos últimos dez anos. 

Obteve-se seis artigos aos quais foram analisados e discutidos conforme o objetivo proposto pela pesquisa. Assim, 

segundo o resultado das discussões do artigo pode-se concluir que a atuação do enfermeiro no pré-natal de baixo 

risco é de fundamental importância, pois este profissional é o que mais próximo da gestante e assim pode orienta-

la com mais clareza, através de ações educativas. 

 

Palavras-chave: Papel do profissional de Enfermagem. Estratégia Saúde da Família. Cuidado Pré-natal. 

 

ABSTRACT 

 

The general objective of this study is to describe the care provided by pregnant nursing professionals during low 

risk prenatal care in the Family Health Strategy (FHS) according to the literature. Regarding the specific objectives, 

mention the nursing actions in low-risk prenatal care in the FHS; transcribe how care in the FHS occurs, focusing 

on the promotion and prevention of health problems in maternal and child health; detect the risk situations that 

require attention from the prenatal health network according to the literature. This is an integrative review, with a 

qualitative descriptive-exploratory approach, based on integrative research, structured and qualified, conducted 

through searches in the online databases of VHL/LILACS and SCIELO, using pre-selected descriptors, resulting 

in integrated articles over the last ten years. We obtained six articles which were analyzed and discussed according 

to the objective proposed by the research. Thus, according to the result of the discussions of the article, it can be 

concluded that the performance of nurses in high-risk prenatal care is of fundamental importance, as this 

professional is the closest to the pregnant woman and thus can guide her more clearly. through educational actions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Conceito de risco habitual na gestação 
 

 

Segundo o Manual Técnico, por meio do Ministério da Saúde, gestação de baixo 

risco é quando ocorrem mortes e complicações durante o período gravídico, nas quais podem 

ser prevenidas por meio de um acompanhamento no pré-natal, na qual deve ser de qualidade. 

Ainda de acordo com o Manual, uma gestação de alto risco é quando a vida ou a saúde da mãe 

e/ou feto e/ou recém-nascido apresentam maiores possibilidades de sofrerem algum problema. 

(BRASIL, 2012). 

Durante uma gestação quando é identificado como risco habitual, o pré-natal deve 

ser realizado segundo com a complexidade do risco, onde se deve acontecer uma avaliação 

dinâmica da situação, para dessa forma, a equipe responsável possa realizar o acompanhamento 

necessário para o risco encontrado e assim, evitar maiores complicações e o surgimento de 

qualquer outro fator complicador inesperado. (BRASIL, 2012). 

Para que se tenham bons resultados, é preciso que se possua qualidade na realização 

da assistência de enfermagem no pré-natal, pois é a partir disso, que se obtém uma diminuição 

nas complicações e/ou mortalidades na vida do binômio. É importante destacar que é através 

da assistência que se consegue detectar, resolver e atuar nas situações de baixo risco. (BRASIL, 

2012). 

A gestação de baixo risco ocorre quando a gestante apresenta alguma doença ou 

condição sociobiológica como a hipertensão arterial, diabetes, alcoolismo, obesidade e outras, 

que prejudica a evolução da gravidez, risco este que pode levar à morte materna. Existem os 

chamados fatores de risco que acabam desfavorecendo o prognóstico materno e fetal, esses 

fatores são especialidades de cada indivíduo, como também são resultados de condições 

sociodemográficas desfavoráveis, evolução reprodutiva, condições clínicas e obstétricas que 

sozinhas ou combinadas refletem no desenvolvimento da gestação, como hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, obesidade, entre outras. (DIAS; CUNHA; AMORIM, 2005). 

A ocorrência da mortalidade materna, não deve ser caracterizada devido à 

assistência pré-natal, pois essa não prever as complicações que podem ocorrer no momento do 

parto na maioria das mulheres. No entanto, a promoção da saúde e a identificação dos riscos 

que caracterizam o prognóstico materno sim, dessa forma a descoberta de qualquer risco 

implica na necessidade da gestante ter uma atenção especializada, com exame e/ou avaliação e 

seguimentos adicionais conforme o risco que foi encontrado, e dependendo da necessidade esta 

pode passar de uma referência da atenção básica para um serviço de nível mais complexo. 

(RAYBURN, 2015). 

 

 

1.2 Perfis epidemiológicos das gestantes de risco habitual 
 

 

No período da gestação, a mulher está submetida a condições especiais, nesse 

momento ela passa por mudanças nos processos metabólicos e algumas, em pequena quantidade 

apresentam condições clínicas e/ou obstétricas desfavoráveis tanto para a sua saúde ou para o 

seu feto. Essas mulheres constituem o grupo de gestação de alto risco, que merece um 

tratamento diferencial pelos profissionais de saúde. (FIGUEIREDO et al., 2013). 

A hipertensão gestacional juntamente com a diabetes Mellitus gestacional são 

condições específicas do ciclo gravídico-puerperal, sendo considerados os principais motivos 
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de morbimortalidade materna e perinatal. As alterações de hipertensão gestacional ocorrem em 

10% de todas as mulheres nesse período no mundo, já a diabetes Mellitus varia de 1 a 14% das 

mulheres. No Brasil, a ocorrência de hipertensão gestacional varia entre 0,6 a 31,1 % e o 

diabetes Mellitus gestacional entre 0,2 a 3,4%. (SANTOS et al., 2012). 

A gestante de baixo risco com diagnostico de obesidade é aquela que ultrapassou o 

limite recomendado para o ganho de peso de acordo com o resultado do Índice de Massa 

Corporal, que estipula um ganho de peso para cada tipo de gestante, onde mulheres com peso 

normal o ganho deve ser de 16,8 a 24,5 kg, mulheres com sobrepeso é de 14,1 a 22,7 kg, e para 

as obesas é de 11,3 a 19,1 kg. (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2014). 

O número emergente de gestantes com sobrepeso e obesidade tem afetado não só 

regiões onde não existe estrutura de acompanhamento, como também em países que possuem 

maior desenvolvimento. Segundo o Decreto n. 94.406/87, que regulamenta a Lei de Exercício 

da Enfermagem, o pré-natal de baixo risco pode ser realizado pelo enfermeiro. Sendo assim, o 

enfermeiro se torna responsável pelo atendimento a gestante, e deve estar atento quando forem 

verificados sinais de riscos, devendo realizar intervenções preventivas e encaminhar ao 

atendimento médico. (BRASIL, 2010). 

A obesidade é considerada um fator de risco em gestantes quando o Índice Massa 

Corpórea (IMC) pré-gravídico é superior a 29kg/m². Podendo desencadear diversas 

complicações materno-fetais, como aumento de cesarianas, macrossomia fetal, hipertensão, e 

outras, podendo levar até ao óbito fetal tardio. Mas é preciso utilizar os parâmetros do IMC pré-

gravídico de acordo com o ganho de peso ponderal, para assim ter um diagnóstico eficaz que 

comprove a obesidade. (ZUGAIB; RUOCCO, 2005). 

 

 

1.3 Assistência a gestante no pré-natal de baixo risco 
 

 

O principal objetivo da atenção pré-natal é acolher a mulher desde o início da 

gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia 

do bem-estar materno e neonatal. A assistência no pré-natal tem como objetivos essenciais 

garantir uma gravidez segura, preparar a mãe para um parto, puerpério e lactação normais, além 

de identificar possíveis situações que possa pôr em risco a vida da mãe e do bebê. (BRASIL, 

2006). 

Através de diversos programas, o Brasil busca normatizar a assistência às gestantes. 

Assim, em 1983, houve a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), com abrangência numa rede de serviços básicos de saúde, com ênfase no pré-natal. 

O PAISM foi uma estratégia na qual recursos foram direcionados especificamente para atender 

as prioridades relativas à saúde da mulher, em todas as fases da vida. (BRASIL, 2007). 

Também esse programa enquanto diretriz política filosófica incorporou a ideia de 

descentralização, hierarquização e regionalização e equidade da atenção, além disso, trouxe 

como proposta uma nova forma de relacionamento entre os profissionais de saúde e usuárias, 

sendo estas colocadas como sujeito no cuidado com a sua saúde, seu corpo e sua vida e 

preconizando a integralidade na assistência clínica-ginecológica e educativa. (BRASIL, 2005). 

A partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e da promulgação da 

Constituição, em 1988, o direito à saúde estaria garantido por lei e um sistema único de saúde 

deveria ser implantado de forma descentralizada e com instâncias de controle social. Entretanto, 

em junho de 2000, o Ministério da Saúde compreendeu que a não percepção da mulher como 

sujeito e o desconhecimento e desrespeito aos direitos reprodutivos servia como cenário para 

uma má assistência, instituindo assim, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 
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(PHPN) no qual o respeito a esses direitos e a perspectiva da humanização aparecem como 

elementos básicos. (SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004). 

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) foram 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Portaria/GM n. 569, de 01/06/2000, 

onde teve como base as necessidades da mulher no período gestacional e após o parto, e do 

recém-nascido, buscando dessa forma diminuir o grande número de taxas de morbi-mortalidade 

materna e perinatal. O programa visa através de estratégias garantirem a melhor forma do 

acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento no pré-natal, incluindo a assistência ao 

parto, puerpério e neonatal. (BRASIL, 2012). 

Em 2011, o Governo Federal cria a Rede Cegonha, estratégia que busca assegurar 

às mulheres a atenção humanizada durante gravidez, parto, puerpério e nascimento e 

desenvolvimento seguro das crianças. Esta consiste numa rede de cuidados que tem como 

objetivo a garantia da qualidade no atendimento das mulheres, desde a confirmação da gestação, 

até o segundo ano de vida da criança. Dessa forma, o início do pré-natal deve ocorrer assim que 

a gestação seja diagnosticada, com o objetivo de fortalecer a adesão da mulher ao pré-natal e 

diagnosticar eventuais fatores de risco. (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2014). 

O primeiro contato das gestantes com o Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre na 

atenção básica que é caracterizada por um conjunto de ações de promoção, prevenção 

diagnóstico, tratamento e reabilitação. Esta tem como objetivo, segundo a Portaria GM/MS n. 

2.488 de 21 de outubro de 2011, o desenvolvimento de uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. (BRASIL, 2011). 

De acordo com a Portaria n. 570 de 1 de junho de 2000 do MS, as gestantes devem 

realizar, no mínimo, 06 (seis) consultas pré-natais, sendo, preferencialmente, uma no primeiro 

trimestre, duas no segundo, três no terceiro trimestre da gestação e 01 (uma) consulta no 

puerpério, até 42 dias após o nascimento, além de exames laboratoriais e vacinas. (BRASIL, 

2012). 

Segundo a Rede Cegonha, a partir da confirmação da gravidez, fica garantido às 

gestantes no mínimo seis consultas pré-natais, exames clínicos e laboratoriais, além da garantia 

do vínculo a maternidade onde ocorrerá o parto. O aumento da frequência das consultas no final 

da gestação tem como objetivo a avaliação do risco perinatal ou intercorrências comuns ao 

terceiro trimestre, não existindo, portanto alta do pré-natal antes do parto. (BRASIL, 2006). 

Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada acontece a partir de 

condutas acolhedoras; com o acesso a serviços de saúde, com ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde da gestante e do recém-nascido para que assim, possa usufruir as suas 

necessidades. (ASSAD; RECH, 2010). 
 

2 A PESQUISA 
 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão da literatura do tipo descritiva, pois visa 

descrever os fatores de risco que estão associados à gestação de risco habitual. Quanto aos 

meios, é explicativa, pois visa assistir de maneira adequada a detecção e intervenção precoce. 

Foram utilizados os seguintes descritores que foram obtidos a partir do Medical Subject 

Headings (MESH), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e dos títulos CINAHL: Papel 

do profissional de Enfermagem; Estratégia Saúde da Família; Cuidado pré-natal. 

Como critério de inclusão utilizou-se estudos disponíveis em sua totalidade, 

publicados nos últimos dez anos, de 2009 a 2019, nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. 

Foram excluídos da busca inicial capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, 

dissertações, monografias, relatos técnicos e outras formas de publicação que não sejam artigos 
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científicos completos e que não estejam nos últimos dez anos. A seguir fluxograma do processo 

de seleção dos estudos para a pesquisa descritiva conforme evidenciado através da Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos para pesquisa descritiva. Caxias, Maranhão, Brasil, 

2019 

 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2019. 

 

 
 

 

 

 

3 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Foram incluídos 06 (seis) artigos para a discussão dos resultados dessa revisão 

N=06. Em relação a distribuição temporal, o embase apontou maior número de publicação no 

ano de 2018 (N=03). Enquanto a procedência dos estudos realizados revelou que os estudos 

predominaram no Brasil (N=06) conforme demonstra o Quadro 02. 
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Quadro 2 – Publicações incluídas segundo o título, autor, objetivo, metodologia e resultados. Caxias, Maranhão, 

Brasil, 2019 
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Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2019. 

 

 

A consulta de enfermagem durante o pré-natal como explica Conceição (2018), tem 

como seus objetivos melhorar a qualidade de vida da gestante, assegurar um parto fisiológico, 

um recém-nascido saudável e identificar possíveis morbidades durante o período gestacional. 

Por meio de ações educativas, o enfermeiro pode esclarecer todas as dúvidas e visões 

equivocadas sobre o período gestacional, parto e puerpério, sendo a Atenção Primária espaço 

privilegiada no que se diz respeito à educação. 

Muniz et al. (2018) complementa que a Atenção Primária tem como característica 

a aproximação e o vínculo com a população desses serviços e, que em suas funções mais 

relevantes está a promoção e proteção da saúde, além do estímulo ao autocuidado, com intuito 

de melhorar a assistência a gestante o Ministério da Saúde criou os dez passos para a qualidade 

do pré-natal, afim de reduzir mortes maternas e neonatais. 

As consultas do pré-natal de risco habitual como ressaltam Sousa et al. (2012) 

devem ser realizadas mensalmente. Apesar de a gestação ser entendida como um processo 

fisiológico e que na grande maioria das vezes transcorre sem complicações, são preconizadas 

pelo Ministério da Saúde, no mínimo seis consultas. 

Assim, Lopes et al. (2018) relatam que mulheres que não apresentam complicações 

no decorrer da gravidez são classificadas como grupo de gestantes de risco habitual e as que 

desenvolvem problemas durante o período gestacional ou evoluem com potenciais 

complicações para a mãe e feto compõe o grupo de gestantes de alto risco. 

O pré-natal de risco habitual realizado pelo enfermeiro objetiva monitorar e dar 

seguimento as gestantes de risco habitual, bem como, identificar adequada e precocemente as 

pacientes com potencial para evolução desfavorável, devendo as mesmas ser encaminhadas 

para o acompanhamento de alto risco. (RIBEIRO et al., 2016). 

Matos et al. (2013), transcrevem que o acompanhamento no pré-natal é de 

fundamental importância para que se tenha uma gravidez segura e saudável, tendo o enfoque 

na prevenção de futuros eventos patológicos e assistência emocional durante o período 

gestacional. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Foi possível concluir que os principais fatores relacionados a gestantes em risco 

habitual segundo a literatura estudada foram: pressão alta e pré-eclampsia; diabetes; consumo 

de álcool, cigarro e drogas; uso de remédios perigosos durante a gravidez; sistema imune fraco; 

gravidez na adolescência ou depois dos 35 anos e grávida com baixo peso ou obesidade. 

A participação do enfermeiro no pré-natal de risco habitual é de suma importância, 

pois esse profissional de saúde é o que está mais próximo da gestante e facilita informa-la sobre 

os cuidados necessários nesse momento, além de um acompanhamento mais rigoroso, esse 

profissional ministra palestra e promove ações educativas. 
A gestante apresentando um desses fatores deve procurar por orientações juntamente 

com um pré-natal mais preciso e rígido para não pôr em risco a sua vida e nem a do bebê. Diante 

disso, deve-se fazer mais estudos sobre a importância de estudar a gravidez de alto risco, para tanto 

os profissionais da área de saúde, como mães e futuras mães, sociedade acadêmica e em geral se 

conscientizam sobre essa problemática, conhecendo não somente os riscos, mas também as formas 

de tratar. 
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